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Az 1913-as tamási hadgyakorlat 

 
1913 augusztusában fegyverektől volt hangos Tamási környéke. Természetesen 
nem háború folyt, hanem csak a 4. hadtest nagy hadgyakorlata. „Az idei 

hadgyakorlatok főcélját képezi, hogy a Balkán-háborúnak változatos 

jelenségeiből leszűrt tapasztalatok hadseregünkben kísérlet tárgyává tétessenek” 
– írta a korabeli sajtó. A Tolnamegyei Közlöny, a Tolnavármegye és a 
Közérdek, valamint a Dombóvár Vidéke tudósításai alapján számos részletet 
megtudhatunk a nevezetes eseményről, de igazán alaposan csak a levéltárakban 
rejtőző dokumentumok segítségével tárhatnánk fel történetének részleteit. A 
hadgyakorlat központja Felsőireg volt, de gyakran tamási gyakorlatnak is 
nevezték, bizonyára a legközelebb eső, nagyobb település neve után. 
A lapok már júliusban nagy érdeklődésről számoltak be a hadgyakorlat iránt, 
amelyet Szekszárdról is többen készültek megtekinteni, de Kölesd vidékéről is 
már többen gondoskodtak maguknak lakásról és istállóról, mert lóháton akarták 
megszemlélni az eseményt. Több magas rangú lovastiszt, akiknek az ezrede nem 
vett részt a hadgyakorlaton, szabadságot kért, hogy ott lehessen. 
A gyakorlatvezetőség aug. 12-én, a csapatok zöme 16-án érkezett a helyszínre, a 
gyakorlat 27-ig tartott. „A manőver keleten a veszprémi vasút, délen a Koppány, 

nyugaton a somogyi határszél, északon pedig a Tengőd, Felsőireg, Nagyszokoly 

felett húzódó domblánc által határolt területen fog lezajlani.” – írták.  
Felkérték a birtokosokat, hogy a „szerencsétlenségek elkerülése végett a vizes 

árkokban a füvet, sást kaszáltassák le, a mi magának a medernek is csak 

előnyére válik. A szőlők és répatáblák a térképekbe be vannak rajzolva és 

azokba lépni tilos. Egyéb terményekben okozott károkat be kell jelenteni 

megtérítés végett a járáshatóságnál.” 
A magyar királyi honvédség főparancsnoka, Rohr Ferenc lovassági tábornok 
eredetileg Felsőiregen rendezkedett volna be, de egy újságcikk szerint végül 
Tamásiban szállt meg aug. 20-tól. Tamásiban kapott helyet az 5. 
honvédlovashadosztály parancsnoksága, az ehhez tartozó alakulatok közül pedig 
az 5. lovagló tüzérosztály és honvédkerékpáros század, a 19. honvédlovasdandár 
parancsnoksága, továbbá a városban és környékén (Adorján, Majsa, Bogaras, 
Regöly) helyezték el az 1. honvédhuszárezredet, Pincehelyen és környékén 
(Martinca, Kecsege, Fürged, Fornád) a 8. honvédhuszárezredet, valamint 
Páriban és környékén (Szemcse, Meggyes, Gonozd) az 5. dragonyosezredet. Az 
5. honvédlovashadosztály parancsnoka, Froreich tábornok már július 29-én 
Tamásiba érkezett „terepet szemlélni”. Őt dr. Frühvirth Jenőnél szállásolták el, 
Than őrnagy vezérkari főnök pedig Hirsch Ignác nagybérlőnél kapott szállást. 
Külön hír volt, hogy aug. 11-én Tamásiban „benzinállomást” állítottak fel, aug. 
16-tól pedig tábori távíró és telefon is működött. Aug. 24-én nagy tiszti 
lóversenyt tartottak Felsőiregen. 



A gyakorlat zárásáról a Tolnamegyei Közlöny így írt: „A lovasgyakorlatokat 

augusztus 27-én nagy díszszemle zárta be Tamási közelében a felsőmeggyesi 

fennsíkon. A csapatokat egy harcvonalban állították fel (…). A szemlét 

Hötzendorfi Conrad Ferenc, gyalogsági tábornok, az összes fegyveres erő 

vezérkarának főnöke tartotta, kinek jobbján Huyn Károly gróf altábornagy, 

lovassági főfelügyelő lovagolt, utána mintegy 20 tábornok fényes kísérettel. A 

díszes csapattal párhuzamosan fogatok hosszú sora haladt, melyekből hölgyek 

és urak gyönyörködtek a ritka látványban. A front lelovaglása lépésben félórát 

vett igénybe, mert hossza több mint két kilométer volt. – Utána Conrad báró 

suitejével [kíséretével – KNA] végigvágtatott a csapatok előtt, miközben 

háromszáz trombitás fújta a díszindulót. A szemle végeztével szép jelenet 

következett. A vezérkar főnöke, Conrad báró az egész díszkísérettel odalovagolt 

az úri fogatokhoz és az első kocsiban ülő Reich Oszkár szolgabírónak meleg 

szavakban megköszönte a gyakorlatok érdekében kifejtett munkásságát. (…) A 

szemle után a csapatok hazafelé indultak állomáshelyeikre, a honvédek vasúton, 

a közös ezredek pedig gyalogmenetben.” A gyakorlatvezetőség aug. 28-án 
Felsőiregről Kelet-Galíciába utazott, egy hasonló hadgyakorlatra. 
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